
Bericht van Ouderraad (OR) en Medenzeggenschapsraad(MR)  

 
Ouderbijdrage omlaag van 60 Euro naar 42 Euro 
 
Beste ouders, 
  
Jaarlijks wordt aan u verzocht een vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Met deze 
ouderbijdrage worden kosten betaald zoals ondersteuning van cultuuractiviteiten, een 
cadeau voor Vaderdag en Moederdag, Sinterklaas, aankleding van de klassen en een 
bijdrage aan een (zomer)feest.  
De ouderraad, die bestaat uit ouders die zich actief willen inzetten voor de schoolkinderen 
organiseert activiteiten. Jaarlijks begroten zij de kosten die worden voorgelegd aan de MR 
zodat bovenstaande activiteiten mogelijk zijn. De kosten worden betaald van de 
ouderbijdrage. 
 
Afgelopen jaar is de mogelijkheid geïntroduceerd om de ouderbijdrage via een automatische 
incasso te betalen. Veel ouders hebben hiervan gebruik gemaakt. Hierdoor is het afgelopen 
jaar meer geld binnengekomen dan was verwacht om de noodzakelijke kosten te betalen. 
 
Ook de afgelopen jaren is gebleken dat er meer werd begroot dan er werd uitgegeven. 
Sommige activiteiten gingen niet door. Andere kosten werden niet gedeclareerd. Het gevolg 
hiervan is dat naast een kleine reserve voor tegenslag er meer geld in de kas zit. 
Wij willen dat er in het vervolg nadrukkelijk naar de kosten wordt gekeken en alleen dat 
wordt begroot wat noodzakelijk is en ook wordt uitgegeven. 
Daarom heeft de OR voorgesteld en heeft de MR hiermee ingestemd om de ouderbijdrage 
fors te verlagen.  De jaarlijkse bijdrage van 60 euro kan naar 42 euro, waarbij wij ervanuit 
gaan dat de bijdrage ook de komende jaren op dit niveau kan blijven als ouders net als nu 
hun vrijwillige bijdrage blijven betalen. 
 
Het overschot, dat in de loop van een flink aantal voorgaande jaren is opgebouwd kan niet 
worden teruggegeven aan ouders en zal daarom worden uitgegeven aan de kinderen die nu 
op onze school zitten. Dit jaar is daarom extra geld uitgegeven voor het planten van bomen 
op het schoolplein, zodat er in de zomer meer beschutting ontstaat voor de kinderen. 
Daarnaast vindt er een ruime bijdrage plaats aan het lustrumfeest in september. 
 
Mocht blijken dat na afloop van dit jaar er in de reserve nog extra geld overblijft, dan zullen 
er wederom voorstellen gedaan worden om de reserve verder af te bouwen. 
De begroting en de precieze bedragen voor komend schooljaar is te vinden op …. 
 
Namens de MR en OR willen wij de ouders bedanken voor uw bijdrage. Hiermee kunnen er 
extra zaken worden bekostigd die niet in het reguliere schoolbudget zitten. 
 
 


